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Adresser og træffetider

SOGNEPRÆSTER
Pastor Christina Mielcke
Torebyvej 32, 4891 Toreby
Tlf. 5486 9028
E-mail: chm@km.dk
Træffes bedst tirsdag - fredag
10-12. Mandag fri.

KIRKEGÅRDSKONTOR
Torebyvej 56, 4891 Toreby.
Tlf. 5486 9147. E-mail:
torebykirkegaard@mail.dk
Graver: Joan Krog.
Træffes bedst tirsdag - fredag
9-9.30 og 12-12.30. Mandag fri.

Pastor Hanne Lundsgaard
Kontoret i Sundkirken
Tlf. 5482 8703
Mobil 2179 5119
E-mail: halu@km.dk
Træffes som regel i Sundkirken
om formiddagen. Mandag fri.

SUNDKIRKEN
Linde Allé 34, Ø. Toreby,
4800 Nykøbing F.
Tlf. 5484 1301

KIRKEKONTORET
Torebyvej 54,
4891 Toreby
Tlf. 5486 9204

Kirketjener: Elisabeth Zdyb.
Træffes bedst tirsdag - torsdag
9-9.30 og 12-12.30 samt
efter aftale. Mandag fri.
Tlf. 5484 1301, Mobil 2171 9600
E-mail:
sundbykirketjener@gmail.com

Kordegn: Ruth de Lasson
E-mail: rml@km.dk
Kontortid: Mandag - fredag
9-12.30, torsdag tillige 15.30-18.

KIRKENYT
TOREBY SOGN

Udgiver: Toreby menighedsråd
Produktion: TeknoGrafik
Deadline næste Kirkenyt:
Onsdag 1. maj 2013

Sognemedhjælper: Anne-Grethe
Langergaard Andersen.
Træffetid på kontoret i Sundkirken:
Onsdag kl. 10.30-12.00 og/eller på
tlf. 5164 6361. Fredag fri.
E-mail: torebysmh@mail.dk
Organist: Marina Michanova
Jensen. Tlf. 5484 1301.
Mobil 2484 5436,
E-mail: voksp@live.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand: Knud H. Kofoed.
Nyvej 9, 4800 Nykøbing F.
Tlf. 5485 5547
Kirkeværge: Henning ØstergaardChristensen. Sakshøj 60, 4800
Nykøbing F. Tlf. 5485 6845

Flere oplysninger finder du på
Toreby Sogns hjemmeside

www.torebysogn.dk

Redaktionsudvalg:
Knud H. Kofoed (ansvarshavende), Per Nedergaard Hansen,
Christina Mielcke, Hanne Lundsgaard, Ruth de Lasson (webredaktør).

KIRKENYT udkommer i sognet fire gange årligt: Sidst i februar, maj, august og november.
Får man det ikke, eller hører
man om nogen, der ikke får det,
kontakt da kirkekontoret.

Nyt fra Menighedsrådet

Af Knud H. Kofoed

Ny kirkesanger ved
Sundkirken

Menighedsrådet har ansat Jesper
Neumann som kirkesanger ved
Sundkirken pr. 1. januar 2013 og
vi byder Jesper hjertelig velkommen til stillingen.
Sundkirken har ikke hidtil haft
en kirkesanger, så vi glæder os
til, at Jesper med klar og tydelig stemme kan lede os gennem
salmesangen, og vi ser hen til et

godt og inspirerende samarbejde
og medvirken ved kirkelige aktiviteter i Sundkirken.
Jesper er uddannet lærer med hovedfag i musik, dansk og historie
og spiller på klaver og guitar. Jesper har været kirkesanger siden
1980. Først i Ribe Domkirke som
en del af kirkekoret og derefter i
forskellige landsogne. I perioden
fra 1986 til 2002 var Jesper kirkesanger i Alsønderup og Tjæreby

Sogne, hvor Jesper også fik oprettet et børnekor. Og som kirkesanger i Kvislemark Sogn fik Jesper
oprettet et voksenkor. I perioden
som lærer fra 1983-1994 varetog
Jesper udover musikundervisningen også valghold i musik og korsang på skolen.
Jesper er nu ansat som skoleleder ved Nordvestskolen i Lolland
Kommune og er gift med sognepræst Hanne Lundsgaard.

Ord til eftertanke

Jesus lever!

Side 3

Skrevet af sognepræst Christina Mielcke
Da jeg i sin tid gik i gymnasiet i
Slagelse sad vi ved ret gamle og
til dels nok også udtjente borde.
I mange af dem var der tydelige
spor efter de elever, der havde
kedet sig bravt i timerne og derfor havde fundet anden beskæftigelse. Som for eksempel at ridse
små beskeder eller mønstre ind
i bordets overflade. Sikkert med
den skarpe ende af en passer eller lignende instrument. En af
disse unge vandaler havde tilføjet
det bord, jeg sad ved, den korte
men opløftende sætning: Jesus
lever. Ved siden af dette fromme
udsagn havde en anden person
vittigt tilføjet: Øv, får vi så ingen
påskeferie?
Ganske vist var det bare graffiti
kradset ned i et gammelt bord af
uvorne gymnasieelever, men udsagnet her rejser alligevel det
interessante spørgsmål: Fejrer vi
påske fordi Jesus døde, eller fordi
han lever? Korset fylder meget i
mange kristnes bevidsthed. Synden fylder meget for os, uanset
om vi kalder det synd eller omskriver det til ting vi ikke bør eller må gøre. Vi må stadig krybe til
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korset og bede om undskyldning
for det ene eller det andet.
Mange af påskens tekster handler om død, om forberedelsen til
døden. Det sidste måltid. Tilfangetagelsen, forhør og tortur. Det
kan nemt komme til at overskygge påskedagens fortælling om
genopstandelsen og glæden over
livets sejr. Måske fordi vi ved
hvad død er, hvad ulykke og sorg
er, mange af os har selv oplevet
det at miste nogen, som vi holdt
af på et tidspunkt i vores liv. Men
ingen af os ved i virkelighed hvad
opstandelsen fra de døde er for
noget. Det har vi ingen erfaring
med, vi kender ikke nogen, der
har været igennem det. Ud over
Jesus altså.
Jesu korsdød er blevet selve symbolet på kristendommen. Vi bærer dette torturinstrument, korset,
om halsen uden at synes, at det er
spor mærkeligt. Det kunne have
været så mange andre symboler,
fisken for eksempel, der var det
første kristne symbol for Jesus
Kristus, Guds søn og verdens
frelser. Men nej, korset vandt. Og
hvis ikke Jesus var død, kunne
han heller ikke være
stået op igen påskemorgen. På den anden
side, hvis Jesus blot var
død og ikke var stået
op igen, så havde vi
måske aldrig hørt om
ham. For var disciplene
så ikke visnet helt væk
i angst og skyld over
deres svigt ved Jesu tilfangetagelse?
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Det er vel lige som med hønen
og ægget, det ene forudsætter det
andet og kan slet ikke stå alene.
Påsken må vi fejre med alt, hvad
den bærer med sig af sorg og
glæde. Vi må igennem langfredags knugende sorg sammen med
Maria og Johannes under korset,
vi må gravlægge Jesus i klippehulen, slukke lysene og gemme
blomsterne bort, for at opleve
påskemorgens jublende fryd over
opstandelsen og lysets sejr over
mørket.
Fordi Jesus stod op fra de døde
påskemorgen, er hans korsdød
ikke bare noget, der var engang.
Et historisk faktum. Fordi Jesus
lever er evangeliets fortællinger
også blevet vores nutid. Jesus
var ikke bare i blandt os, han er
iblandt os. Derfor er det stadig
relevant at høre om nadverens
indstiftelse, om pine og kors og
blodig forsoningsdød. Derfor går
vi i kirke til påske og får at vide at
døden ikke kunne holde på Guds
søn. Jesus lever! Og skoleeleverne, ja de får så lov til at beholde
deres påskeferie også i denne omgang.
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Aktiviteter for børn

Legestuen for 0–6 årige torsdage 9.30-11.30. For børn ifølge
med deres forældre, plejeforældre
eller andre voksne. De voksne har
mulighed for at udveksle erfaringer og hygge mens børnene leger
med hinanden. Hver gang synger
vi børnesange i 15-20 min. alt efter børnenes tålmodighed og vi
får kaffe/te og brød.
Børneklubben for 0.-3. klasse
tirsdage kl. 14.00-16.00.
Juniorklubben for 3.-6. klasse
onsdage kl. 14.00 -16.00.
Børnene vil blive hentet i SFO´en
kl. 13.45. Begge klubber foregår
i kirkens aktivitetsrum. Vi starter
med boller og saft. Derefter synger vi lidt og hører bibelhistorie.
Dagens programpunkt veksler
mellem leg, spil, kreative aktiviteter, drama og ture ud af huset.
Til sidst slutter vi klubben med
at tænde lys og bede Fadervor.
Du behøver ikke at tro på Gud,
for at komme i klubberne.
Du behøver heller ikke være særlig god til noget bestemt.
Husk at gå på kirkens hjemmeside og se billeder fra din klub.

Weekendture og sommerlejre for børn

Både forår og efterår arrangeres
der weekendlejre og i skoleferien
er der sommerlejre for 7-12 årige.
Næste weekendlejr er d. 21.-23.
marts på Møllevang i Toreby. Hvis
du kender et barn, der har lyst til
at deltage kan du høre mere hos
Anne-Grethe Andersen (se side
2). Deltagerbetalingen behøver
ikke være en forhindring. Hvis familien ikke selv har mulighed for

Børne- og ungesiden
at betale, kan Menighedsplejen i
Toreby Sogn yde tilskud.

ver mad og spiser sammen, derefter tager vi fat på aftenens emne.

Sommerferie
med familien

12. marts kl. 18:30. Påskekrea –
medbring ti velfungerende fingre
2. april kl. 18:30. Vi skal lave vores egen ungdomsgudstjeneste
18. april kl. 19.00. Ungdomsgudstjeneste i Sundkirken
14. maj kl. 18.30. Programmet er
endnu ikke planlagt
Se mere på Facebookgruppen:
FISK - Fællesskab I SundKirken
for de 16-25 årige.

For mange af os er det en selvfølge, at vi tager på sommerferie
og får gode oplevelser med vores
familie, men sådan er det ikke for
alle. Nogle familier har desværre
ikke en indkomst, der tillader
dem at tage på ferie. Her vil kirken gerne hjælpe. Vi har nemlig
mulighed for at sende tre familier
på ferie i uge 27 eller uge 28. For
at komme i betragtning skal familien have en samlet indkomst, der
svarer til alm. kontanthjælp.
Er du interesseret i at høre mere
om sommerferietilbuddet, kan du
kontakte Anne-Grethe Andersen
(se side 2).

FISK – fællesskab i
Sundkirken

Et fællesskab for unge, der har
lyst til at stille spørgsmål om tro,
etik og bare det, at være mennesker.
Hvert møde starter med, at vi la-

Påske
spaghettigudstjeneste

Tirsdag d. 19. marts kl. 17.3019.30 holder vi børne- og familiegudstjeneste i Sundkirken. Vi
starter i kirken med en gudstjeneste, som vil være en optakt til påsken. Derefter går vi i menighedssalen og spiser aftensmad. Alle er
velkomne – uanset alder.
Pris for spisning: 20 kr. for voksne, 10 kr. for børn, max. 50 kr. for
en familie.

KFUM-spejderne, Engmose Gruppe, Sundby

Hjemmeside: www.engmose-gruppe.dk
Bæverne (0.-1.kl.) tirsdage 18.00-19.30. Leder: Marianne Sunke,
tlf. 25 67 73 46
Ulvene (2.-3.kl.) tirsdage 18.00-19.30. Leder: Ulla Petersen
Junior (4.-5.kl.) onsdage 18.30-19.30. Leder: Kim Jørgensen
Troppen (7.-9.kl.) onsdage 18.30-20:00/20.30
Leder Linnea Treschow
Senior (fra 9. kl.) onsdage 18.30-20.30.
Gruppeleder: Kasper Kristiansen, tlf. 28 67 36 07

KFUM-spejderne,Toreby Gruppe

Bæverne (0.-1.kl.) mandage 16.30-18.00 Leder: Rie Lise,
tlf. 40 52 76 96
Ulvene (2.-3.kl.) mandage 16.30-18.00. Leder: Rie Lise
Junior (4.-6.kl.) onsdage 18.30-20.00 Leder: Sanne Franke,
tlf. 40 45 51 67
Troppen (7.-9.kl.) onsdage kl. 18.30-20.00 Leder: Sanne Franke

Sognets sider
Ledige jobs!!
Kan du bage boller?

Børnene i børne- og juniorklubberne er sultne når de kommer
her fra skolen.
Derfor kunne vi godt bruge et
par poser boller til fryseren. Har
du lyst til at bage boller, spiser vi
dem gerne. Kontakt Anne-Grethe
Andersen.

Klubledere søges

Har du lyst til at være sammen
med børn, lytte til dem og hjælpe
dem med klubaktiviteterne, og
kan du afse et par timer tirsdag
eller onsdag eftermiddag, så kan
vi godt bruge en ekstra klubleder.
Vil du vide mere, så kontakt Anne-Grethe Andersen.

Frivillige kordegne søges
til Sundkirken.

Vi kunne rigtig godt tænke os at
nye og friske stemmer blander sig
i kordegnetjenesten ved søndagsgudstjenesten. Opgaven er over-
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kommelig. Man skal blot læse
ind- og udgangsbøn, hjælpe med
at dele salmebøger ud og evt.
hjælpe med at dele brød ud.
Vi forestiller os at man kan ”nøjes
med” at være kordegne hver 2.-3.
måned.
Er det noget for dig? Så kontakt
Hanne Lundsgaard.

Er du god til blomster?

Har du blomster i haven? Eller
har du bare lyst til at være med
til at pynte Sundkirken, fx til højtiderne?
Der må gerne være forskel på de
almindelige søndage og de særlige dage. Er det noget for dig? Så
kontakt Hanne Lundsgaard.

Vi mangler besøgsvenner!

En besøgsven er et menneske,
man kan få besøg af f.eks et par
timer om ugen eller hver 14. dag.
Besøgsvennen kommer for at
lytte, samtale og skabe og støtte
kontakten til omverdenen.
Kontakt en af vore præster, hvis
du vil være besøgsven.

Sundkirkens
gudstjenester

Januar måneds sognemøde i
Sundkirken gav os anledning til
at drøfte gudstjenester og frivillighed i kirken.
I forbindelse med gudstjenesterne
vil vi i en forsøgperiode på ½ år:
- Sige trosbekendelsen, i stedet
for at synge den.
- Synge ”O, du Guds lam” i forbindelse med altergangen.
- Læse epistlen fra den oversættelse, som hedder Den Nye Aftale.
Kom i kirke og giv dit besyv med
om forandringerne.

Gudstjenesteværksted

Vi læser kommende søndags tekster og snakker om dem;
vi prøver også at finde salmer der
passer til.
Det foregår ca. 1 gang om måneden tirsdage kl. 16 til 17 i
Sundkirken sammen med Hanne
Lundsgaard:
Tirsdag den 12. marts kl. 16
Tirsdag den 16. april kl. 16
Tirsdag den 21. maj kl. 16
Alle kan være med – uanset forudsætninger.

Side 6

Sognets sider

Koncert med Storstrøms
Kammerensemble i
Sundkirken
Søndag den 3. marts kl 19.00
Programmet byder på:
Trio for violin, cello og harpe
af Jaques Ibert
Trio for fløjte, bratsch og harpe
af Bruce Broughton
Fløjtekvartet i C-dur
af W.A. Mozart
Årstiderne af Astor Piazolla
Gratis adgang.

Konfirmandgudstjeneste

Søndag den 10. marts kl 19.00
Der er gudstjeneste i Toreby Kirke ved konfirmanderne fra 7.A ,
der har fået til opgave at lave en
gudstjeneste selv.

Sogneindsamling
den 10. marts 2013

Toreby sogn og Folkekirkens
Nødhjælp har brug for frivillige
indsamlere.
Vi vil meget gerne nå rundt i hele
sognet i den gode sags tjeneste,
derfor har vi brug for dig!
Der er gudstjeneste kl. 10, derefter en bid brød inden vi begiver
os ud på ruterne.
En rute tager ca 2 timer.
Efter indsamlingen er der kaffe/
te/saft og kage.
Derfor: Meld dig som indsamler d. 10. marts hos indsamlingsleder Hanne Lundsgaard,
halu@km.dk Tlf 21 79 51 19 eller til Allan Kristiansen
allan-k@turbopost.dk

Storstrøms Kammerensemble

Ni påskelæsninger

Mandag d. 25. marts kl. 19.00 i
Toreby Kirke
Som indledning til påsken fremfører Torebykoret korværket ”Ni
påskelæsninger” med sangtekster
af salmedigteren Lars Busk Sørensen og musik af organist Per
Nedergaard Hansen.
Værket er bygget op omkring
oplæsning af bibelske tekster
omhandlende påskens begivenheder fra Jesu indtog i Jerusalem
palmesøndag frem til disciplenes
vandring sammen med den genopstandne Kristus 2. påskedag.
Torebykoret dirigeres af lederen
af Sjællands Kirkemusikskoles
Torebyafdeling, Bente Hogrefe
Nielsen.

Skærtorsdag

Torsdag d. 28. marts kl. 17.00
Der er gudstjeneste i Toreby Kirke og efter gudstjenesten spiser
vi sammen i Rytterskolen. Det er
gratis at deltage, men vi beder af
hensyn til indkøb og planlægning
om tilmelding til kirkekontoret eller sognepræst Christina Mielcke
senest fredag d. 22. marts. Se
kontaktoplysninger s. 2.

Pinse-vandretur og
morgenkaffe

Søndag den 19. maj
Kl. 7 er der vandretur for de morgenfriske.
Vi mødes ved p-pladsen ved
Fuglsang Have og går til Skejten.
Kl. 9 er der rundstykker og morgenkaffe/te i Sundkirken inden
gudstjenesten kl. 10.
Alle er velkomne til hele eller
dele af arrangementet.

Sognets sider
Friluftsgudstjeneste

Mandag den 20. maj kl. 11
Friluftsgudstjeneste i Fuglsang
Have ved alle provstiets præster.
Man er velkommen til at blive
efter gudstjenesten og spise eventuel medbragt mad.

Sogneudflugt

Lørdag den 25. maj kl. 9 til 17
Turen går denne gang til Vestlolland, hvor vi bla skal se på kirker,
museumsvejen, mindesten o.m.a
– Udførligt program kommer til
at ligge i kirkerne, men reservér
allerede nu datoen!
Afgang: Fra Sundkirken kl. 9.00
og fra Toreby kirke kl. 9.20.
Hjemkomst: Ca. kl. 17.
Pris incl. kaffe og frokost: Kr.
200, - pr. person.
Tilmelding: Senest søndag den
19. maj til ”turguide” Vagn-Aage
Sellebjerg på tlf. 54 86 92 24.

Babysalmesang

Vi tilbyder igen babysalmesang
til alle børn mellem 0 og 12 måneder og deres forældre. Vi synger fra kl. 11.30 under kyndig ledelse af rytmikpædagog Kirsten
Pedersen i Rytterskolen disse
dage:

Lørdagsdåb

Disse lørdage vil der være mulighed for at få døbt sit barn i
Toreby Sogn:
23. marts kl. 11.00 i Toreby
Kirke
4. maj kl. 11.00 i Sundkirken
1. juni kl. 11.00 i Toreby Kirke
29. juni kl. 11.00 i Sundkirken
Hvis der ikke er indskrevet børn
til dåben på de pågældende dage,
holdes der ikke gudstjeneste.
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Onsdag d. 10. april
Onsdag d. 24. april
Mandag d. 13. maj
Onsdag d. 22. maj
Onsdag d. 5. juni
Onsdag d. 19. juni
Det er gratis at deltage, men vi
beder om en tilmelding til kirkekontoret af hensyn til planlægning. Medbring blot et tæppe
eller en dyne som jeres barn kan
ligge på. Efter sangen er der mulighed for en kop kaffe eller the.

Ældreklubben i
Rytterskolen

Mandag d. 4. marts kl. 14-16.30
Fra aktiv erhvervsmand til aktiv
pensionist. Banko-Carl fortæller
sin historie, og den er ikke kedelig.
Mandag d. 8. april kl. 14-16.30
Anne-Grethe Andersen fortæller
om sin tur til Tanzania i påsken
sidste år. Sæsonafslutning med
smørrebrød.

Sognemøder i
Rytterskolen

Der er ikke noget sognemøde i
marts måned i Toreby, da vi i stedet får ”Ni læsninger” med Torebykoret.
Tirsdag d. 30. april kl. 19.30
Simon Vikstrøm fortæller om
Feltornitologi og Fugletosserier.

Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30
Vi får besøg af feltpræst Ulla
Thorbjørn Hansen.

Kirkestatistik
Af Knud H. Kofoed

Kirkestatistik – tal fra årene 2011 og 2012 vedr. Toreby Sogn
Indbyggere:
Folkekirkemedlemmer:
2011

5.260 pr. 1/1 2012
4.498 pr. 1/1 2012
2012

Antal fødte:
45
41
Antal døde:
70
55
Antal døbte:
40
34
Antal konfirmerede: 53
43
Antal vielser:
9
9
Antal velsignelser:
1
Antal bisættelser/
62
44
begravelser: 			
Se også hjemmesiden www.sogn.dk.

(25 i Toreby og 9 i Sundby)
(8 i Toreby og 35 i Sundby)
(7 i Toreby og 2 i Sundby)
(24 i Toreby, 3 i Sundby og
17 andre steder)
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Sognemøder i
Sundkirken

Onsdag den 20. marts kl. 19.30
Van Gogh – Den gale maler
v/ Kunstner Henrik Høyer Skorá
Den hollandske maler Van Gogh
var præstesøn og hans kun 37 årige omtumlede liv tog sit udspring
i et kristent livssyn. Hans rastløse
og hidsige sind forhindrede ham i
at udleve sin oprindelige ambition om at uddanne sig som præst. I
stedet kastede han sig over maleriet … heldigvis kunne man sige,
for denne verdens måske mest
berømte maler, har satte sig dybe
spor i hele vor tids opfattelse af
kunst og kunstnere.

Torsdag den 21. marts
Birgitt Bjerre og Ole Fortnix:
”Jul på Tasmanien og nytår i
Hongkong.

Onsdag den 15. maj kl. 19.30
Kalkmalerier med særligt fokus
på kirker på Møn og Lolland
v/ Pia Dahl
Elmelundeværkstedet har sat sit
præg på kirkerne på Møn. Men
ikke mindre end 38 kirker fra
Djursland til det sydlige Lolland
bærer præg af dette værksteds
fantastiske kunst fra slutningen
af 1400tallet / begyndelsen af
1500tallet. Historier skulle gennem disse ”tegneserier” belære
en befolkning, der ikke kunne
læse, og som heller ikke forstod
de latinske gudstjenester. Foredraget sættes i et musikalsk perspektiv: Hvordan lød der udenfor
og indenfor i kirken, da disse
kalkmalerier knapt var tørre?

Salme- og kirkestafet

Henrik Høyer Skorá

Onsdag den 17. april kl. 19.30
Dialogen – den direkte og indirekte – mellem Grundtvig og
Kierkegaard v/ Tidligere højskolelærer Arne Olsen
I anledning af Kierkegaard-året
skal vi høre noget om de 2 berømte mænd, og deres kontakt eller mangel på samme. De har på
hver deres måde betydet utrolig
meget for dansk kirke- og trosliv.

Torsdag den 4. april
John Thorsen: ”Mere om Peru –
denne gang i lavlandet”.
Torsdag den 18. april
H. Grøndal Hansen:
”Orupgård – mønstergodset på
Falster i fortid og nutid”.
Torsdag den 2. maj
Lisbeth Bonde og Thomas Jensen: ”Kontrasternes rejse – Indien
og Dubai”.
Torsdag den 16. maj
Jack Moblak:
”Mine år på brosten”- opvækst i
det mørke København i 50’erne.
Torsdag den 30. maj
Jane Hansen:
”En eventyrlig rejse til Lapland
med overnatning i det berømte
ishotel”

Vi nærmer os afslutningen, de
sidste datoer og steder er:
Torsdag den 7. marts i Slemminge kirke
Torsdag den 21. marts i Vigsnæs
kirke
Torsdag den 4. april i Toreby
kirke
Alle steder kl. 19 – 21.20

Sangaftener

Åbent Hus i Sundkirken

Hver 2. torsdag kl. 14.30-16.30
Alle er velkommen!
Kaffen koster 20 kr.

I Sundby:
Tirsdag den 19. marts kl. 14.30
Tirsdag den 23. april kl. 14.30
Tirsdag den 28. maj kl. 14.30

Torsdag den 7. marts
Ebbe Blockman: ”Afslutning på
Verdens smukkeste sørejse” i billeder og video.

I Toreby:
Tirsdag den 26. marts kl. 14.00
Tirsdag den 30. april kl. 14.00
Tirsdag den 21. maj kl. 14.00

1. onsdag i måneden kl. 19.30 i
Sundkirken, d.v.s.
6. marts
3. april
1. maj

Gudstjenester på
omsorgscentrene

Sognets sider - Mission og diakoni
Danmission holder stiftsårsmøde søndag d. 21.
april i Sakskøbing

Kl. 10.30 starter vi med gudstjeneste i Sakskøbing Kirke. Her
medvirker Knud Sørensen som
prædikant.

Kvindernes internationale Efter gudstjenesten byder vi på
Bededag
frokost i konfirmandstuen, og
Sammen med kvinder fra hele
verden og fra forskellige kirkesamfund fejres dagen også i år.
Fredag d, 1. marts kl. 15.00 i Hellig Kors Kirken, Bispegade 12,
Nyk. F.

Efterfølgende er der samvær med
kaffe og orientering om de projekter der støttes.
Se mere på
www.kvindebededag.dk
Kørsel kan arrangeres ved henvendelse til Anne-Grethe Andersen, tlf. 51 64 63 61.

herefter vil Jens Christian Nielsen, tidligere præst i Nysted, uddybe emnet: Hvordan får menighedsråd og præst givet plads for
mission i sognets liv?

Programmet byder også på årsberetning, eftermiddagskaffe og
endelig et udblik til Myanmar
og Danmissions arbejde der, ved
Jens Christian Nielsen.
Tilmelding er ikke nødvendigt.
Det er også muligt at komme til
frokosten, hvis man hellere vil gå
i kirke i sin egen sognekirke.
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Årsmøde i Toreby Sogns
menighedspleje i
Rytterskolen

Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 er
der årsmøde i menighedsplejen.
Kom og hør om sognets diakonale arbejde. Vi har inviteret Birthe
Måhr fra Rødby og Omegns menighedspleje, og hun vil fortælle
os om Folkekirkens Feriehjælp.
Hvor kan vi som menighedspleje
hjælpe resursesvage børnefamilier? Vi giver en kop kaffe og et
stykke kage. Alle er hjerteligt velkomne.

Peter Mygind er præsident for Folkekirkens feriehjælp

Foto: Aleksandras Siekstele
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Arrangementskalender

Dato og tid

Arrangement

Sted

Søndag d. 3. marts kl. 19

Koncert v/Storstrøms Kammerensemble

Sundkirken

Mandag d. 4. marts kl. 14

Ældreklub v/ Banko-Carl

Rytterskolen

Onsdag d. 6. marts kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 7. marts kl. 14.30

Åbent Hus v/ Ebbe Blockman

Sundkirken

Søndag d. 10. marts kl. 11.30

Sogneindsamling

Sundkirken

Onsdag d. 13. marts kl. 19

Menighedsrådsmøde

Sundkirken

Torsdag d. 14. marts kl. 19

Årsmøde i menighedsplejen

Rytterskolen

Tirsdag d. 19. marts kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Onsdag d. 20. marts kl. 19.30

Sognemøde v/ Henrik Høyer Skorá

Sundkirken

Torsdag d. 21. marts kl. 14.30

Åbent Hus v/ Birgitt Bjerre og Ole Fortnix

Sundkirken

Mandag d. 25. marts kl. 19

De ni påskelæsninger v/Torebykoret

Toreby Kirke

Tirsdag d. 26. marts kl. 14

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Onsdag d. 3. april kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 4. april kl. 14.30

Åbent Hus v/John Thorsen

Sundkirken

Torsdag d. 4. april kl. 19

Salmestafet

Toreby Kirke

Mandag d. 8. april kl. 14

Ældreklub v/ Anne-Grethe Andersen

Rytterskolen

Onsdag d. 17. april kl. 19.30

Sognemøde v/ Arne Olsen

Sundkirken

Torsdag d. 18. april kl. 14.30

Åbent Hus v/ H. Grøndal Hansen

Sundkirken

Tirsdag d. 23. april kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag d. 30. april kl. 14

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Tirsdag d. 30. april kl. 19.30

Sognemøde v/ Simon Vikstrøm

Rytterskolen

Onsdag d. 1. maj kl. 19.30

Sangaften

Sundkirken

Torsdag d. 2. maj kl. 14.30

Åbent Hus v/ Lisbeth Bonde og Thomas Jensen Sundkirken

Torsdag d. 2. maj kl. 19

Menighedsrådsmøde

Rytterskolen

Onsdag d. 15. maj kl. 19.30

Sognemøde v/ Pia Dahl

Sundkirken

Torsdag d. 16. maj kl. 14.30

Åbent Hus v/ Jack Moblak

Sundkirken

Søndag d. 19. maj kl. 7

Pinsetur

Skejten

Tirsdag d. 21. maj kl. 14

Gudstjeneste

Toreby Omsorgscenter

Lørdag d. 25. maj

Sogneudflugt

Tirsdag d. 28. maj kl. 14.30

Gudstjeneste

Sundby Omsorgscenter

Tirsdag d. 28. maj kl. 19.30

Sognemøde v/ Ulla Thorbjørn Hansen

Rytterskolen

Torsdag d. 30. maj kl. 14.30

Åbent Hus v/ Jane Hansen

Sundkirken

Gudstjenesteliste

Toreby Kirke

Sundkirken

3. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag i fasten		
10. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Midfaste
19.00 Christina Mielcke
Frokost + sogneindsamling
+ 7a’s konfirmander
17. marts
19.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
Mariæ bebudelsesdag		
19. marts		
17.30 Påske-spaghettigudstjeneste
24. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Palmesøndag		
28. marts
17.00 Christina Mielcke
19.00 Hanne Lundsgaard
Skærtorsdag
Fællesspisning i Rytterskolen
med nadver
29. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Langfredag		
Liturgisk - meditativ
31. marts
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Påskedag		
1. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
2. påskedag		
7. april
10.30 Hanne Lundsgaard
10.00 Christina Mielcke
1. søndag efter påske
Konfirmation
14. april
10.30 Christina Mielcke
9.00 Christina Mielcke
2. søndag efter påske		
18. april		
19.00 FISK-gudstjenste for unge
21. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
3. søndag efter påske
Konfirmation
Vandretur bagefter
26. april
10.30 Hanne Lundsgaard
10.00 Christina Mielcke
Bededag		
Konfirmation
28. april
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
4. søndag efter påske		
Konfirmation
5. maj
9.00 Hanne Lundsgaard
10.00 Hanne Lundsgaard
5. søndag efter påske		
9. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Kristi himmelfarts dag		
12. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
6. søndag efter påske		
19. maj
10.30 Christina Mielcke
7.00 Vandretur + 9.00 Morgenkaffe
Pinsedag		
10.00 Hanne Lundsgaard
20. maj
11.00 Friluftsgudstjeneste i Fuglsang have
2. pinsedag		
26. maj
10.30 Christina Mielcke
10.00 Hanne Lundsgaard
Trinitatis søndag		

Kirkebil til Toreby Kirke

Kirkebilen kører for alle. Ring senest 1 time før
gudstjenesten begynder til Dantaxi, tlf. 7025 2525.

Kørsel til Sundkirken

Ring den pågældende gudstjenestedag senest 1 time
før gudstjenesten begynder til kirketjeneren, tlf.
5484 1301.

KFUM spejderne - Engmose Gruppe
Lidt historie:

KFUM spejderne i Engmose gruppe blev oprettet
1. april 1965. Vi har siden B&U Huset blev bygget
i 1983, haft base her. I 1995 blev Enghytten bygget, og den er samlingspunktet på vor store spejdergrund.
Engmose gruppe har 88 medlemmer heraf 12 ledere, samt et grupperåd på pt. 12 medlemmer.
Engmose Gruppe tilhører Lindorm Distriktet.
Engmose spejderne er aktive hele året, de arrangerer sammen med Bagmandspatruljen en årlig Sankt
Hans fest m. bål, og en Julebasar sidste lørdag inden Advent. Nytårsparaden holder vi sammen med
Toreby spejderne i Sundkirken.
I sommerferien er spejderne med, når Sundkirkekredsen – B&U Huset og Bagmandspatruljen afholder SOMMERFESTEN.

Sommerlejren er en af de begivenheder Engmose
spejderne glæder sig til.
I 2011 havde vi en gruppe sommerlejr i en af sol
ugerne på Enehøje i Nakskov Fjord, det var en kanon oplevelse.

Engmose spejderne er igen i år, sammen med Præst
Hanne Lundsgaard indsamlingsledere ved Folkekirkens Nødhjælps store Sogneindsamling, som i
år afholdes d. 10. marts.
Engmose Gruppe - GRF. Allan Kristiansen

Sommeren 2012 holdt bævere & ulve en spændende og lærerig lejr, på Middelaldercentret, hvor de
var 30 deltagere med ledere.
De store tog på Spejdernes Lejr i Holstebro, hvor
de sammen med ca. 35.000 andre, havde en rigtig
god uge.
I år er det planen, at alle spejdere, og ledere tager
på en gruppe-sommerlejr. Stedet er ikke helt på
plads i skrivende stund.

